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«مثلث غم» سرمایهداری
فیلم سینمایی «مثلث غم» محصول مشترک
سوئد ،فرانسه ،انگلیس ،آلمان ،ترکیه و یونان
در سال  ،2022از فیلمهای شاخص سینمای
اروپاست که در آستانه اکران قرار دارد .این فیلم
را روبن اوستلوند فیلم ساز اهل سوئد نوشته و
کارگردانی کرده که برای ساخت فیلمهایی چون
«فورس ماژور» و «مربع» شناخته میشود و با فیلم
دوم ،نامزد اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان
شد.
فیلم «مثلث غم» که در ژانر کمدی سیاه ساخته
شــده ،دربــاره یک زوج مدل است که به سفری
در یک کشتی تفریحی فــوق الکچری دعوت
میشوند .ایــن کشتی که پر از ثروتمندانی از
کشورهای مختلف است ،دچار سانحه میشود و
مسافران آن به جزیرهای پناه میبرند.
براساساظهارنظرمنتقدانونخستینبینندگان
«مثلث غم» در جشنوار هها ،فیلم جدید روبن
اوستلوند در نقد طنازانه نظام سرمایهداری
ســاخــتــه شـــده و احــتــمــاال بــه هــمــیــن دلــیــل،
شخصیتهای فیلم به شکلی نمادگرایانه خلق
شدهاند:ناخدایکشتییکآمریکاییکمونیست
است و یک سرمایهدار روسی و یک زوج انگلیسی
به نام «وینستون» و «کلمنتاین» (همنام چرچیل
نخستوزیر سابق انگلیس و همسرش) بخشی از
مسافران آن را تشکیل میدهند.

وودی هارلسون ستاره سریال «کارآگاه واقعی»
کــه ایفاگر نقش نــاخــدای کشتی اســت ،تنها
هنرپیشه مشهور این فیلم محسوب میشود.
«مثلث غــم» چندی پیش در هفتاد و پنجمین
دوره جشنواره فیلم کن حضور یافت و موفق به
کسب جایزه اصلی جشنواره شد تا اوستلوند پس
از «مربع» در سال  ،2017دومین نخل طالی
خود را کسب کرده باشد .این فیلم که تاکنون
از کــاربــران آیامدیبـــی نمره خــوب 7/7و از
منتقدان متاکریتیک امتیاز خوب  66را کسب
کرده ،از فیلمهای مهم سینمای جهان در سال
 2022است که احتماال در فصل جوایز سینمایی
نیز حضوری پررنگ داشته باشد.
«مثلث غم» از  6مهرماه در سینماهای فرانسه به
نمایش عمومی درخواهد آمد و احتماال تا یکی
دو ماه بعد ،در دسترس کاربران اینترنت قرار
خواهد گرفت.

خبر

صداوسیما و وزارت ارشاد بر سر
نمایش خانگی تفاهم کردند؟
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از امضای
تفاهم نامه میان دو دستگاه فرهنگی خبر داد.
به گزارش صبا ،یاسر جاللی مشاور وزیر فرهنگ
و ارشــاد اسالمی و دبیر شــورای آسیبشناسی
مسائل فرهنگی در توئیتی از ابالغ سند تقسیم
کار و تفکیک وظایف دو دستگاه فرهنگی خبر
داد.
او نوشت« :ابــهــام و اختالف بــرداشــت دربــاره
وظایف و مسئولیتهای دو دستگاه فرهنگی با
مفاهمه مسئوالن این دستگاهها روی یک سند
تقسیم کار و تفکیک وظایف و درنهایت تایید
و ابــاغ آن تفاهم ،به سرانجام رسید .همه ما
موظفیم که همت خود را در جهت جاری شدن
کامل این تدبیر عالی و کارامدی نظامات به کار
گیریم».
اگرچه جاللی به طــور مشخص به نــام ایــن دو
دستگاه و موضوع این سند اشارهای نکرده است،
اما به نظر میرسد محتوای این توئیت مربوط
به اختالف نظر میان وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی و سازمان صداوسیما درباره نظارت بر
پلتفر مهای و یاودی است که از مدتی پیش،
دوباره باال گرفته بود.
چند روز پیش محمدمهدی اسماعیلی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز اعالم کرده بود که
مواضع وزارت ارشاد و صداوسیما در حوزه شبکه
نمایش خانگی یکسان است.

مائده کاشیان

یکی از کارگردانان پرافتخار و موفق سینمای
ایران در دهه  ،90نرگس آبیار است .او سال 92
بافیلم«شیار»143بهکارگردانشناختهشدهای
تبدیل شد و بعد از آن آثارش یکی پس از دیگری
با استقبال مواجه شدند .به استثنای «اشیا از آن
چه در آینه میبینید به شما نزدیک ترند» ،چهار
ساخته دیگر او همه جزو فیلمهای مهم سینما
هستند و افتخاراتی را نصیب ایــن کــارگــردان
کردهاند .آبیار در طول  11سال فعالیت حرفهای
اش ،خود را به ژانر و فضای خاصی محدود نکرده
و در آخرین ساخته سینماییاش «ابلق» نیز سراغ
تجربهمتفاوتیرفتهاست.بهبهانهاکراناینفیلم
ازدیروز،کارنامهنرگسآبیاروویژگیهایکارنامه
اورابررسیکردهایم.
▪آغازموفقیتبا«شیار»143

نرگس آبیار دومین فیلم خود را در حوزه سینمای
ی مادران
دفاع مقدس جلوی دوربین برد و رنجها 
چشمانتظارشهدارابهتصویرکشید.قصهفیلمبر
اساس برشی از زندگی مادر شهید محمدجعفر
رضایی بود که پس از سالها چشم انتظاری ،پیکر
فرزندش پیدا شد و بازگشت .آبیار سال  92با
«شیار  »143در جشنواره فجر حاضر شد و دست
ُپر جشنواره را ترک کرد .جایزه بهترین فیلم از
نگاهتماشاگرانوجایزهویژههیئتداوراننصیب
«شیار  »143شد .اولین و تنها همکاری مریال
زارعی با نرگس آبیار ،جایزه بهترین بازیگر نقش
اول زن را برای او به ارمغان آورد .دومین فیلم این
کارگردانبااستقبالرهبرانقالبنیزمواجهشد.
ایشان خرداد  93طی دیدار با عوامل فیلم ضمن
تمجیدازداستانخوبوجذابفیلم،کارگردانی
آبیار و بازی مریال زارعی محتوای فیلم را تحسین
کردند و گفتند« :از لحاظ محتوا و مضمون هم این
فیلم کام ً
تعجب می کنم
ال فیلم ارزشی بود .من ّ
چطورممکناستکسیتص ّورکندکهفیلم«شیار
مقدس است؛ من
ضد دفاع ّ
ضد ارزش یا ّ
ّ »۱۴۳
نمیفهممازکجایفیلم،ایندرمیآید».

«نفس»نوستالژیک
▪
ِ

فیلم «نفس» به عنوان سومین ساخته نرگس آبیار
نیزدرژانردفاعمقدستولیدشد،امااینکارگردان
پساز«شیار،»143در«نفس»همزاویهنگاهتازهو
متفاوتیبهجنگتحمیلیداشت.قصهاینفیلماز
دیدیکدختربچهبهنام«بهار»روایتشدومخاطب
شاهد قربانی شدن او و آرزوهــای ریز و درشتش
بود .نرگس آبیار که معموال در همه فیلمهایش
با تمرکز بر شخصیت یک زن ،قصه خود را روایت
کرده،اینباردر«نفس»همنگاهزنانهخودراحفظ
کردوبرشیاززندگییکدختربچهرادردهه50
نمایش داد .اولین همکاری نرگس آبیار با مهران
احمدی ،پانتهآ پناهیها و شبنم مقدمی در این
فیلمرقمخوردوجایزهبهترینبازیگرنقشمکمل
زن نصیب مقدمی شد .بازی پناهیها در نقش
مادربزرگیسختگیروبداخالقنیزتحسینهای
فراوانیبرانگیخت.
▪اوجگیری در «شبی که ماه کامل شد»

نقطه اوج کارنامه نرگس آبیار ،چهارمین فیلمش
«شبی که ماه کامل شد» محصول سال 96است.
او در این فیلم قدم بزرگی برداشت و ظرفیتهای
تازهای از تواناییاش در کارگردانی را نشان داد.
این کارگردان برگ برنده خود یعنی نگاه جدید و
تنوع در کارنامهاش را همچنان حفظ کرد و قصه

عاشقانهای را اینبار هم با محوریت یک کاراکتر
زن ،به تصویر کشید .این فیلم عاشقانه دربــاره
شهادت فائزه منصوری به دســت عبدالحمید
ریگی برادر عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک
تــروریــســتــی ج ــن ــدا ،...بــرخــاف ساختههای
قبلی آبیار اثری ملتهب ،اکشن با لوکیشنهای
ت و متفاوتتری
متعدد بود و تولید آن کار پرزحم 
میطلبید .الناز شاکردوست هم با ایــن فیلم
توانست جایگاهش را به عنوان گزینه جدی برای
نقشهای سخت و پیچیده تثبیت کند« .شبی
که »...با کسب هفت جایزه از جمله بهترین فیلم،
بهترین کارگردانی ،بهترین بازیگر نقش اول
زن و مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل زن ،پدیده
سیوهفتمینجشنوارهفجربود.
▪«ابلق»اتفاقیتازه

آخرینساختهنرگسآبیاردرسینمانشانمیدهد
او همچنان خودش را محدود به یک ژانر نکرده
و از سوژههای متفاوت استقبال میکند .این
کارگردان در «ابلق» برای اولینبار دست روی
یک سوژه اجتماعی پرسروصدا یعنی آزار جنسی
گذاشت .او برای پرداختن به این موضوع ،سراغ
قصه زنی در دل حاشیه شهر رفت و این موضوع را
در منطقهای فقیرنشین روایت کرد .نرگس آبیار
در «ابلق» موفق شده تصویری واقعی و قابل باور

از فضای حاشیه شهر نشان بدهد .فیلم شروع
درگیرکنندهای دارد و در ادامــه هم پرماجرا و
تکاندهنده پیش م ـیرود .نرگس آبیار همواره
توانایی خود در بازی گرفتن از بازیگران را ثابت
ی است
کرده .شاهد این ادعا جوایز و تحسینهای 
که نصیب بازیگران فیلمهای این فیلم ساز شده
است.اواینباردر«ابلق»همنقشهایمتفاوتیبه
ستارههایشسپردهوگروهبازیگرانفیلمعملکرد
چشمگیری دارنــد .او پس از «شبی کــه »...برای
دومینبار از زوج هوتن شکیبا و الناز شاکردوست
تآنهاباعث
استفادهکرده،امانقشوبازیمتفاو 
نشدهاینزوجتکراریبهنظربرسند.گالرهعباسی
که به استثنای «شبی کــه »...در همه فیلمهای
آبیار حضور داشته ،در «ابلق» نیز فرصت ایفای
نقش سخت و متفاوتی را پیدا کرده است .از میان
بازیگران اصلی ،تنها بهرام رادان اولین همکاری
با این کــارگــردان را تجربه کــرده و او نیز حضور
غافلگیرکنندهایدارد.پنجمینساختهآبیارجایزه
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را در سیونهمین
جشنواره فجر دریافت کرد .جایزه بهترین بازیگر
نقش مکمل زن ،بهترین چهرهپردازی و بهترین
جلوههای ویژه بصری نیز دیگر جوایزی بودند که
به«ابلق»اهداشدند.
▪اولینتجربهسریالسازی

نرگس آبیار در ادامه تجربیات جدید و متنوع خود
وارد نمایش خانگی شده و سریال «سووشون» را
جلوی دوربین برده .او این مجموعه را بر اساس
رمــان مشهور «ســووشــون» اثــر سیمین دانشور
میسازد و در شیراز مشغول تصویربرداری آن
است.آبیاراینبارسراغترکیبمتفاوتیازبازیگران
رفته .جز هوتن شکیبا ،بهنوش طباطبایی ،میالد
کیمرام ،سام درخشانی و ترالن پروانه همگی
بــرای اولینبار جلوی دوربــیــن ایــن کــارگــردان
میروند.قصهرمان«سووشون»دربحبوحهجنگ
جهانیدوم،زماناشغالایرانتوسطانگلیسیها
میگذرد و درباره زوجی به نام «یوسف» و «زری»
است ،مرد در مقابل استعمارگران میایستد و
ظلمرانمیپذیرد.باتوجهبهسابقهاینکارگردانو
انتخاب«سووشون»بهعنوانمنبعاقتباسسریال،
توقعاتازاولینسریالنرگسآبیارباالست.

پــرویــز پــرســتــویــی بــه عــنــوان
تهیهکننده و راوی در نمایش
عـــاشـــورایـــی «عـــلـــمـــدار» به
کارگردانی حسین پارسایی
حضور دارد .این پــروژه از 14
تا  18شهریور اجرا میشود و دالوری و وفاداری
حضرت عباس (ع) را روایت میکند.
محسن تنابنده  15شهریورماه با
فیلم «جنگ جهانی سوم» کاری
از هومن سیدی در جشنواره ونیز
دیده خواهد شد .این فیلم برای
اولینباردرجشنوارهونیزرونمایی
میشودودربخش«افقها»نمایشدادهخواهدشد.
محمدحسین مــهــدویــان در
واک ــن ــش ب ــه ســخــنــان محمد
خزاعی دربــاره این که سازمان
سینماییمشکلیبرای«برادران
لیال»ایجادنکردهکهحلشکند،
نوشته پس چرا مشکل فیلم «شیشلیک» را که
خودتانایجادکردهاید،حلنمیکنید؟
سام درخشانی از امشب اجرای
تئاتر «مــانــش» بــه کارگردانی
کیومرث مرادی را از سر خواهد
گرفت .اجــرای ایــن نمایش به
دلیل بازی درخشانی در سریال
«ســووشــون» نرگس آبیار و حضور این بازیگر در
شیراز،متوقفشدهبود.
فاطمه گــودرزی از امــروز ساعت
 ،17بازپخش مجموعه «بالهای
خیس» ساخته عباس رنجبر را
از شبکه آیفیلم روی آنتن دارد.
این سریال سال  91ساخته شده
استوجزومجموعههایپربینندهتلویزیوننیست.
داریـــوش کـــاردان فیلم «نیمه
شب در پاریس» اثر وودی آلن را
ویژه مخاطبان نابینا توضیحدار
کرد .این فیلم امروز ساعت 19
در رادیو سوینا منتشر میشود و
پسازآنازطریقسایتسویناقابلدسترساست.

